24h

Governo bloqueia
R$ 1,7 bilhão do
orçamento
secreto

TETO Mesmo em ano eleitoral, a saída encontrada pelo
governo para bloquear despesas no Orçamento de 2022
foi retirar recursos das chamadas emendas de relator um bloco de projetos controlados por parlamentares
apoiadores do presidente Jair
Bolsonaro no Congresso.
Embora haja uma boa folga
para o cumprimento da meta de resultado primário, a
equipe econômica precisou
bloquear R$ 1,7 bilhão em
despesas para enquadrar o
Orçamento nos limites do
teto de gastos deste ano.
O bloqueio provocou reação nos bastidores do Congresso, que pressiona pela liberação de recursos antes do
período eleitoral. A legislação em vigor proíbe a liberação de emendas nos três meses anteriores à disputa. "Eu
espero que possamos ter um
horizonte célere, rápido.
Como o defeso eleitoral é a
partir do dia 2 de julho, os
recursos de investimentos
precisam ser liberados antes
disso", disse o deputado
Claudio Cajado (PP-BA).
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Salvador, sexta-feira, 1 de abril 2022

ECONOMIA

Desemprego cai para 11,2%,
diz IBGE; salário encolhe 8,8%
PNAD A taxa de desemprego
desceu de 11,6%, no trimestre encerrado em novembro
de 2021, para 11,2% nos três
meses terminados em fevereiro deste ano. É o porcentual mais baixo para este período do ano desde 2016,
mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgados ontem
pelo IBGE. O resultado se
manteve no mesmo patamar
visto no trimestre encerrado
em janeiro de 2022.
Em fevereiro, o Brasil ainda tinha 12,016 milhões de
desempregados. Se considerada toda a população subutilizada, faltou trabalho para
27,251 milhões de pessoas. Já
o salário médio encolheu
8,8% em um ano, para R$
2.511, R$ 241 a menos.
Embora quase 8 milhões
de brasileiros tenham conseguido emprego em um
ano, a massa de salários na
economia encolheu R$ 550
milhões, para R$ 232,594 bilhões.
De acordo a coordenadora
de Trabalho e Rendimento
do IBGE, Adriana Beringuy,
a taxa de desemprego conti-

Se considerada
toda a população
subutilizada, faltou trabalho para 27,251 milhões de pessoas
nua em trajetória de queda,
mas agora em ritmo menor.
Em um trimestre, houve
criação de 304 mil vagas, e
389 mil pessoas deixaram de
buscar emprego. A migração
de 481 mil brasileiros para a
inatividade (pessoas que
deixaram de procurar trabalho) também ajudou a impedir um aumento na taxa de
desocupação.
Apesar dos sinais positivos
nos números de desemprego, economistas fazem ressalvas aos indicadores. "Se
olharmos a foto atual ante a
foto de um ano atrás, existe
uma melhora, com a redução da população desocupada e o aumento da população
ocupada, mas é claro que
ainda tem muita gente sem
renda", afirma o economista

sênior do Banco MUFG Brasil, Maurício Nakahodo. "Tivemos alguma evolução,
mas o mercado de trabalho
ainda está muito fraco."
De acordo com Nakahodo,
o caminho até uma taxa de
desemprego de um dígito
ainda é longo. "Com mais
confiança, estamos falando
de um desemprego médio
abaixo dos dois dígitos em
2024. Em 2023, em um cenário favorável, haveria espaço,
mas tem muita gente fora do
mercado de trabalho que vai
entrar, e acaba limitando essa queda. O ritmo de geração
de empregos talvez não
acompanhe essa demanda."
O economista Rodolfo
Margato, da XP Investimentos, foi na mesma linha de
análise e disse em nota que
ainda vê a taxa de desocupação no patamar de dois dígitos neste ano e no próximo.
"Projetamos que a taxa de
desemprego brasileira atingirá 11,0% no final de 2022 e
10,4% no final de 2023, na
série com ajuste sazonal. No
que diz respeito à taxa média
anual de desemprego, estimamos 11,5%, em 2022, e
10,8% em 2023."

INDICADORES
CÂMBIO
.
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro turismo

Compra
R$ 4,7607
R$ 4,7130
R$ 5,1970

Venda
R$ 4,7612
R$ 4,9200
R$ 5,4600

Pontos
119.999,23

Variação
-0,22%

BOLSA
Índice
Bovespa

POUPANÇA
01/04/2022

0,5000 %

SALÁRIO MÍNIMO
R$ 1.212,00

INFLAÇÃO
.
Fevereiro
IPCA/IBGE
1,01%
INPC/IBGE
1,00%
IGP-M/FGV
1,83%

Ano
1,56%
1,68%
3,68%

12 meses
10,54%
10,80%
16,12%

DÓLAR PERDE
14% DO VALOR
NO TRIMESTRE
Desvalorização O dólar voltou
a perder força no mercado
doméstico de câmbio na sessão de ontem, último pregão
de março. No fim da sessão,
era cotado a R$ 4,7612, em
queda de 0,54%, o que levou
as perdas em março a 7,65%.
A divisa fechou o 1º trimestre
de 2022 em baixa de 14,61%.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO
DE PORTO SEGURO/BA, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão na forma Eletrônica, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para realização
de evento promocional denominado com Aniversario do Brasil em Porto Seguro, incluídos os
serviços de serviços de Planejamento, Organização, Cerimonial, Segurança, Estrutura Geral,
Sonorização, Iluminação, Gerador, Alimentação, Hospedagem no período de 19 a 30 de abril
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